
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 10.02.2016 

Tidspunkt: 09:15 – Møtet hevet 15:00. 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KrF/KP 

Irene Toresen VARAORDFØRER AP 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 

Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

Vidar Langeland MEDLEM FRP 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Reidar Mæland MEDLEM H 

Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Rolf Egil Larsen Torgeir Johnsen SP 

Jørn Cato Angell (fra kl 10:00) Reidar Mæland FRP 

 

 

Merknader til innkallingen: - Ingen, møtet lovlig satt.  

Merknader til Sakslisten:  
- Ingrid Lønhaug SV har spørsmål til Kultur- og undervisingssjefen.  

- Rådmannen skal informere om barnevern. 

- Ordfører informerer om miniseminar Arnøya og Samferdsel. 

 Med merknader, sakslisten godkjent. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 

Svein Solberg Byggesaksarbeider 

Sissel Moksnes Fagforbundet 

Kathrine Kaasbøll 

Hanssen 

Formannskapssekretær 

 

  



 

Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet. 

 

 

 

 

Ørjan Albrigtsen   Rolf Egil Larsen   Ingrid Lønhaug 

 

 

 

 

 

  



Informasjonsmøte i barnevernet: 

Rådmannen informerer om informasjonsmøte for barnevernet i dag 10. februar 2016 for å 

informere den rumenske befolkningen i Skjervøy om jobben barnevernet gjør.  

Dette for å forebygge frykt og misforståelse mellom barnevernet og befolkningen.  

 

Forslag til nytt inntektssystem: 
Rådmannen orienterer i saken, og fremlegger et forslag til høringssvar. Formannskapet kan i 

løpet av den kommende uken komme med innspill til høringssvaret. Ordfører, rådmann og 

varaordfører sender inn svaret.  

 

Tilbudsforespørsel omstilling:  

Rådmannen orienterte i saken. Skal tas opp i administrasjonsutvalget i mars 2016.  

 

Status arealplan:  

Svein Solberg orienterte i prosessen rundt arealplanen. Arealplanen skal opp til politisk 

behandling i løpet av våren 2016.                                                                                                                                                                                         

 

Høring av forslag til innretning på havbruksfondet: 

Ordfører informerer i saken. Ordfører oppfordrer politikerne til å komme med innspill, 

kommunen sender inn høringssvar innen 18. februar 2016.  

 

Forslag til styrerepresentant i Ymber AS: 

Ordfører informerer i saken, og ønsker forslag fra formannskapet på styrerepresentanter; både 

kvinner og menn. Forslagene gis videre til valgnemnda.  

- Rolf Egil(SP) Larsen fremmer Vidar Brox-Antonsen 

- Ingrid Lønhaug (SV) fremmer Svein Solberg.  

- Felleslisten fremmer Kari-Ann Olaisen 

- Vidar Langeland(FRP) fremmer Paul Stabell. 

 

 

Angående personell i barnehagene:  

Ingrid Lønhaug(SV) informasjon om status barnehage. 

Kultur- og undervisningssjefen informerte i saken. Fylkesmannen har vært på tilsyn. 

Barnehagene har en pedagognorm. Det er et rekrutteringsproblem med tanke på 

barnehagelærere og sykepleiere.  

 

Miniseminar på Arnøy: 

Ordfører informerer om et miniseminar på Arnøy, mandag 15. Februar 2016.  

Dette for å presentere de største bedriftene i kommunen.  

 

Samferdsel: 

Ordfører informer om høringene rundt samferdsel som berører Skjervøy kommune.   

  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Forslag til nytt inntektssystem   

O Tilbudsforespørsel omstilling   

O Status arealplan   

O Høring av forslag til innretning på 

havbruksfondet 

  

O Forslag til styrerepresentant i Ymber AS   

1/16 Tildeling av 17. mai arrangement på Skjervøy 

tettsted 

 2016/20 

2/16 Lokalisering av ny barnehage  2015/78 

3/16 Oppfølgingsrapport nr 1 2016-19  2016/41 

4/16 Kommunereform - Utredning av Nord-Troms 4  2015/71 

5/16 Revidering av reglement for godtgjøring til 

medlemmer av politiske organer 

 2016/56 

6/16 Valg av styringsgruppe Kystens 

kompetansesenter 

 2015/1078 

7/16 Sjømatseminar i Nord-Troms: Valg av 

styringsgruppe 

 2016/51 

8/16 Mellomveien: - Søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplanen for Vågen gnr 69 bnr 157 

 2016/13 

9/16 Referatsak   

RS 1/16 Fordeling av resterende skjønnsmidler 2015  2016/25 

RS 2/16 Oversendelsesbrev: Klage på 

formannskapsvedtak 83/15 ang Klagesak 

utbygninga på Ratamajorda, brudd på gjeldene 

reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 i Alfheimveien 6 

på Skjervøy. 

 2015/1320 

RS 3/16 Lauksletta: Søknad om bruksendring av kontor og 

adm. bygning til bruk som hybelhus  på gnr 66 

bnr 31 

 2015/1417 

RS 4/16 Kobbepollen: Svar på søknad om kjøring med 

snøscooter på eiendommen gnr 54 bnr 3 

 2015/1352 

RS 5/16 Uløybukt: Svar på søknad om dispensasjon til 

kjøring med snøscooter på eiendommene gnr 44 

bnr 4, gnr 44 bnr 10, 13, gnr 44 bnr 14 og gnr 45 

bnr 2, 5. 

 2015/1352 

RS 6/16 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon 

for kjøring Ressebakken/Årviksand til Nord-

Rekvik 

 2015/1352 

RS 7/16 Spellemannsdalen 18 -  Søknad om dispensasjon  2016/35 



fra reguleringsplanen for Spellemannsdalen gnr 

69 bnr 166 

RS 8/16 Svar på søknad om fritak fra båndtvang - gnr 54 

bnr 3 - Kågen 

 2015/419 

RS 9/16 Søknad om preparering av skiløype til Skaret i 

Uløybukt. 

 2015/1352 

 

 

  



Forslag til nytt inntektssystem 

Tilbudsforespørsel omstilling 

Status arealplan 

Høring av forslag til innretning på havbruksfondet 

Forslag til styrerepresentant i Ymber AS 

  



1/16 Tildeling av 17. mai arrangement på Skjervøy tettsted 2016/20 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.02.2016  

Behandling: 

To representanter er ikke tilstede under behandlingen. Utvalget er vedtaksdyktig jf. § 33 lov om 

kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Skjervøy kommune tildeler det årlige 17. mai arrangementet etter det mønsteret som 

prøveordningen av F-skapssak 5-12 la opp til. Arrangementet vil da rullere som ei fast 

ordning med to år til Idretten og ett år til Musikken slik: 

 

2016: Idretten 

2017: Musikken 

2018: Idretten 

2019: Idretten 

2020: Musikken 

Osv  

 

2. Arrangementene tildeles Idrettsrådet og Musikkrådet. De står fritt til å avtale 

arbeidsoppgaver 

og inntektsfordeling til de samarbeidspartene de fordeler arrangementet til. 

 

3. Dersom det skal gjøres endringer i denne tildelingen, må noen av partene ta det skriftlig 

opp med kommunen og det vil bli ny politisk behandling av saken. 

 

Rådmannens innstilling 

1. Skjervøy kommune tildeler det årlige 17. mai arrangementet etter det mønsteret som 

prøveordningen av F-skapssak 5-12 la opp til. Arrangementet vil da rullere som ei fast 

ordning med to år til Idretten og ett år til Musikken slik: 

 

2016: Idretten 

2017: Musikken 

2018: Idretten 

2019: Idretten 

2020: Musikken 

Osv  

 

2. Arrangementene tildeles Idrettsrådet og Musikkrådet. De står fritt til å avtale 

arbeidsoppgaver 

og inntektsfordeling til de samarbeidspartene de fordeler arrangementet til. 

 

3. Dersom det skal gjøres endringer i denne tildelingen, må noen av partene ta det skriftlig 

opp med kommunen og det vil bli ny politisk behandling av saken. 



2/16 Lokalisering av ny barnehage 2015/78 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.02.2016  

Behandling: 

To representanter er ikke tilstede under behandlingen. Utvalget er vedtaksdyktig jf. § 33 lov om 

kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. 

 

Forslag til tillegg til innstillingen fremmet Øystein Skallebø(AP): 

- Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

Plassering av ny barnehage blir på Prestegårdsjorda. 

Innstillingen med tillegg fra Øystein Skallebø, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

Plassering av ny barnehage blir på Prestegårdsjorda. 

 

Rådmannens innstilling 

 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Plassering av ny barnehage blir på Prestegårdsjorda 

 

3/16 Oppfølgingsrapport nr 1 2016-19 2016/41 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.02.2016  

Behandling: 

Formannskapet ber rådmannen umiddelbart starte arbeidet med Forskriften om vann og avløp i 

Skjervøy kommune, og Forskriften om havn i Skjervøy Kommune. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet tar rapporten til etterretning.  

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet tar rapporten til etterretning.  

 

Saksopplysninger:  

Vedlagte rapport inneholder følgende:  

A) Alle skriftlige punkter fra endelig budsjettvedtak 161215.  

B) Punkter fra tidligere år som ikke er avsluttet.  

C) Nye investeringer 2016. Alle nyinvesteringer fra vedtaket i desember.  

D) Gamle investeringer som ikke er avsluttet.  

E) F), G), H) og I) Gjelder rapportering for hver etat på vedtatte tiltak for innsparing eller  



oppstart av ny type virksomhet. Hovedsakelig vil det være tiltak med konsekvenser for  

bemanninga som tas med. Andre typer kutt rapporteres ikke med mindre vi kommer dit at de ikke lar 

seg gjennomføre som forutsatt.  

J) Planer som skal revideres i 2016, inkl planer som ikke ble ferdige i 2015.  

K) Nye prosjekter. Her vil vi ta opp forslag til nye prosjekter etter hvert som de dukker opp  

L) Nye utfordringer. Her vil det komme rapportering når det dukker opp uventede forhold som det er 

viktig at formannskapet kjenner til. Dette vil være i de tilfeller vi får økonomiske utfordringer som 

trenger inndekning senere på året. Evt andre politiske vedtak som skal følges opp vil også tas inn 

her.  

M) Innsparinger etter 2016.  

N) Oversikt over saker som skal til politisk behandling i løpet av 2016. 

 

4/16 Kommunereform - Utredning av Nord-Troms 4 2015/71 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.02.2016  

Behandling: 

Protokolltilførsel fra Skjervøy SV, fremmet av Ingrid Lønhaug:  

- Skjervøy SV mener at Nord-Troms 4 burde kontaktet samfunnsinstitusjoner som Norut, 

Møre-Forskning, Distriktssenteret o.l. for å få utredet konsekvenser av 

kommunesammenslåing i Nord-Troms 4. 

 

Innstillingen vedtatt mot en stemme.  

Vedtak: 

Formannskapet tar beskrivelsen av utredningsoppdraget for Nord-Troms 4 til etterretning. 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør følgende vedtak: 

 

Formannskapet tar beskrivelsen av utredningsoppdraget for Nord-Troms 4 til etterretning. 

  



5/16 Revidering av reglement for godtgjøring til medlemmer av politiske 

organer 2016/56 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.02.2016  

Behandling: 

Forslag fremmet av Øystein Skallebø(AP) på vegne av formannskapet: 

- Kurt Michalsen (KP)   Leder 

- Ulla Laberg (SV) 

- Åshild Hansen (AP) 

- Peder André Amundsen (KrF) 

- Rolf Egil Larsen (SP) 

- Geir Helgesen (H) 

- Jørn-Cato Angell (FrP) 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Gruppe for revidering av reglement for godgjøring til medlemmer av politiske utvalg: 

 

- Kurt Michalsen (KP)   Leder 

- Ulla Laberg (SV) 

- Åshild Hansen (AP) 

- Peder André Amundsen (KrF) 

- Rolf Egil Larsen (SP) 

- Geir Helgesen (H) 

- Jørn-Cato Angell (FrP) 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet nedsetter et utvalg bestående av en representant fra hvert politisk parti, totalt sju 

personer. Formannskapet foreslår selv leder for utvalget 

 

  



6/16 Valg av styringsgruppe Kystens kompetansesenter 2015/1078 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.02.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Styringsgruppe Kystens kompetansesenter skal bestå av: 

 

Leder  Ørjan Albrigtsen 

Medlem Jan Børre Johansen 

Medlem Håvard Høgstad 

Medlem Olaug Bergset  Vara: Jan Tore Eriksen 

Medlem Rådmann frem til Næringsutvikler/leder er på plass. 

 

Rådmannens innstilling 

Styringsgruppe Kystens kompetansesenter skal bestå av: 

 

Leder  Ørjan Albrigtsen 

Medlem Jan Børre Johansen 

Medlem Håvard Høgstad 

Medlem Olaug Bergset  Vara: Jan Tore Eriksen 

Medlem Rådmann frem til Næringsutvikler/leder er på plass. 

 

7/16 Sjømatseminar i Nord-Troms: Valg av styringsgruppe 2016/51 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.02.2016  

Behandling: 

Forslag til styringsgruppe fra Øystein Skallebø(AP) på vegne av formannskapet: 

Silja Karlsen  Leder 

Ulla Laber 

Marius Johansen 

Renate Larsen 

Jan-Tore Eriksen 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Styringsgruppe sjømatseminar i Nord-Troms: 

Silja Karlsen  Leder 

Ulla Laberg 

Marius Johansen 

Renate Larsen 

Jan-Tore Eriksen 



Rådmannens innstilling 

Det velges en styringsgruppe på minimum fem personer. Formannskapet velger medlemmene.  

 

8/16 Mellomveien: - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Vågen 

gnr 69 bnr 157 2016/13 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.02.2016  

Behandling: 

- Forslag fremmet av Øystein Skallebø(AP) på vegne av formannskapet: 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Liss og Vidar 

Isaksen dispensasjon fra reguleringsplan for vågen, Pkt 1.3 i bestemmelsene, til å senke 

takvinkelen fra 22 til 5 grader.   

 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bake bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 

lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det forutsettes at det ikke fremkommer 

protester i fbm. Nabovarsel.  

 

Liss og Vidar Isaksen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom, gnr 69 bnr 157 mot 

Mellomveien. Avkjørselen er vurdert å ivareta relevante krav til trafikksikkerhet, og hensyn til 

miljø og omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i vegloven.» 

 

 

Forslaget fra Øystein Skallebø (AP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Liss og Vidar Isaksen 

dispensasjon fra reguleringsplan for vågen, Pkt 1.3 i bestemmelsene, til å senke takvinkelen fra 

22 til 5 grader.   

 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bake bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 

lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det forutsettes at det ikke fremkommer 

protester i fbm. Nabovarsel.  

 

Liss og Vidar Isaksen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom, gnr 69 bnr 157 

mot Mellomveien. Avkjørselen er vurdert å ivareta relevante krav til trafikksikkerhet, og hensyn 

til miljø og omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i vegloven. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Skjervøy formannskap vil med hjemmel reguleringsbestemmelsene for Vågen Pkt1.3 og 

Pkt 1.12 avslå søknaden om å senke takvinkelen fra 22 grader til 5 grader. 
 

Vedtaket begrunnes med at takvinkelen skal ligge mellom 22 og 38 grader. Et bygg som 

omsøkt vil i altfor stor grad avvike fra byggestilen i området. 

 

Liss og Vidar Isaksen får tillatelse til å anlegge ny avkjørsel fra sin eiendom, gnr 69 bnr 



157 mot Mellomveien. Avkjørselen er vurdert å ivareta relevante krav til 

trafikksikkerhet, og hensyn til miljø og omgivelser. Dette jfr. bestemmelser gitt i 

vegloven. 

 

9/16 Referatsak / 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.02.2016  

Behandling: 

Referatsakene er referert.  

Vedtak: 

Referatsakene er referert.  

 

  



RS 1/16 Fordeling av resterende skjønnsmidler 2015 2016/25 

RS 2/16 Oversendelsesbrev: Klage på formannskapsvedtak 83/15 ang Klagesak 

utbygninga på Ratamajorda, brudd på gjeldene 

reguleringsplan - gnr 69 bnr 816 i Alfheimveien 6 på Skjervøy. 2015/1320 

RS 3/16 Lauksletta: Søknad om bruksendring av kontor og adm. bygning  til bruk som 

hybelhus  på gnr 66 bnr 31 2015/1417 

RS 4/16 Kobbepollen: Svar på søknad om kjøring med snøscooter på eiendommen gnr 54 

bnr 3 2015/1352 

RS 5/16 Uløybukt: Svar på søknad om dispensasjon til kjøring med snøscooter på 

eiendommene gnr 44 bnr 4, gnr 44 bnr 10, 13, gnr 44 bnr 14 og gnr 45 bnr 2, 5. 2015/1352 

RS 6/16 Nord-Rekvik: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring 

Ressebakken/Årviksand til Nord-Rekvik 2015/1352 

RS 7/16 Spellemannsdalen 18 -  Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 

Spellemannsdalen gnr 69 bnr 166 2016/35 

RS 8/16 Svar på søknad om fritak fra båndtvang - gnr 54 bnr 3 - Kågen 2015/419 

RS 9/16 Søknad om preparering av skiløype til Skaret i Uløybukt. 2015/1352 

 


